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 اإلنسان حقوق مجلس
 الشامل الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق

      والعشرون الثالثة الدورة 
   2٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣-2

 وفقووووا   اإلنسووووان لحقوووووق السووووامية المتحوووودة األموووو  مفوضووووية أعدتوووو  مووووو    
 موو  5 والفقوورة 5/1 اإلنسووان حقوووق مجلووس قوورار مرفووق موو  )ج(15 للفقوورة
 16/21المجلس قرار مرفق

  
  *ُعمان  

  
 

 عملية إىل مصلحة صاحبة جهات مثاين من (١)املقدمة للمعلومات موجز التقرير هذا
 جملس اعتمدها اليت العامة التوجيهية املبادئ هيكل يتبع وهو. الشامل الدوري االستعراض

 من اقرتاحات أو نظر وجهات أو آراء أي يتضمن ال لكنه. ١7/١١9 مقرره يف اإلنسان حقوق
 بشأن قرار أو حكم أي وال كانت،ًا  أي اإلنسان، حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية جانب

 يف الواردة املعلومات مراجع النص هناية حواشي يف منهجية بصورة أدرجت وقد. بعينها ادعاءات
 ،١6/2١ اجمللس بقرار وعملً . املستطاع قدر حاهلا على األصلية النصوص وُتركت التقرير،
 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة إلسهامات مستقل فرع احلال، مقتضىى حسب ُُيصص،
 على وتتاح . باريس مببادئ الكامل التقيد على بناء واملعتمدة االستعراض موضوع للدولة التابعة
 املعلومات مجيع تتضمن اليت الكاملة النصوص اإلنسان حلقوق السامية للمفوضية الشبكي املوقع
 .الفرتة تلك يف حدثت اليت والتطورات االستعراض دورية التقرير إعداد يف وروعيت. الواردة

  

 
 

 .املتحدة األمم يف الرتمجة دوائر إل إرساهلا قبل الوثيقة هذه حترر مل *
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   المصلحة صاحبة الجهات م  المقدمة المعلومات 
           واإلطار األساسية المعلومات -ألف   

 
    (2)الدولية االلت امات نطاق -1 

 اخلدمــة ومنظمــة ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ ومنظمــة1 املشــرتكة والورقــة الكرامــة منظمــة أوصــت -١
   والسياســـية املدنيـــة بـــاحلقوق صاخلددد  الددد  ي العهددد  علـــى بالتصـــدي  ُعمـــان اإلنســـان حلقـــوق الدوليـــة

 .(٣)به امللحقني االختياريني والربوتوكولني
 بالتصـــدي  ُعمـــان أيضـــاً  اإلنســـان حلقـــوق الدوليـــة اخلدمـــة ومنظمـــة الكرامـــة منظمـــة وأوصـــت -2

 .(4)االختياري وبروتوكوهلا التعذيب مناهضة اتفاقية على
 ُعمـــان اإلنســـان حلقـــوق الدوليـــة اخلدمـــة ومنظمـــة ‘ووتـــ  رايـــتس هيـــوم ن‘ منظمـــة وأوصـــت -٣

  الرب ت كددددد    الث  فيددددد   االجتم عيددددد  االقتصددددد     بددددد      اخلددددد   الددددد  ي العهددددد  علـــــى بالتصـــــدي 
 ..(٥)به امللحق االختي ري

 االتفاقيــــة علــــى بالتصــــدي  ُعمــــان أيضــــاً  اإلنســــان حلقــــوق الدوليــــة اخلدمــــة منظمــــة وأوصــــت -4
 .(6)القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية

 
   والتشريعي الدستوري اإلطار ٢ 

 جلميــع األساســية واحلريــات احلقــوق أكــد قــد ١996 عــا  دســتور أن الكرامــة منظمــة ذكــرت -٥
 قــانوين إطــار وجــود أن الكرامــة منظمــة وأضــافت. واملراســيم القــوانني بتطبيــ  رهنــاً  جيعلهــا بينمــا النــا 
 .(7)معىن أي من احلقوق هذه أفرغ قد مفرط بشكل تقييدي

 2٠١١ عــــا  يف الســــلمية املظــــاهرات خرجــــت أن منــــذ هأنــــ" ةالكرامــــ" منظمــــة وأوضــــحت -6
 فيهــا تــدهورت البلــد، يف السياســية احليــاة يف املشــاركة وبزيــادة االجتماعيــة العدالــة مــن مبزيــد للمطالبــة
 القمـــع أدى قـــدو . الســـلطات بـــني فصـــل فيهـــا يوجـــد يكـــن مل الـــيت ُعمـــان يف بشـــدة السياســـية احلالـــة

 .(8)الكرامة ةمنظم حبسب ،فشيئاً  شيئاً  السلطنة فرضته اخلوف من جو خل  إىل املنهجي
 

 العامة السياسة وتدابير اإلنسان لحقوق األساسية والبنية المؤسسي اإلطار -٣ 
 تتمتـــــــع ال ُعمـــــــان يف اإلنســـــــان حلقـــــــوق الوطنيـــــــة اللجنـــــــة بـــــــأن الكرامـــــــة" منظمـــــــة أفـــــــادت -7

 احملــدود واليتهــا نطــاق إىل خــاص بوجــه عــزىيُ  مــا هــوو  التنفيذيــة، الســلطة عــن املطلوبــة يةباالســتقلل
 يف ســـــلطاين مرســـــو  مبوجـــــب املنشـــــأة ،للجنـــــةا هلـــــذه القـــــانوين واألســـــا . أعضـــــائها تعيـــــني وطريقـــــة

 لضـــمان إليهـــا حتتـــا  الـــيت االســـتقللية مـــن اللجنـــة وحيـــر  بـــاريس مبـــادئ مـــع يتعـــارض ،2٠٠8 عـــا 
 وأوصـت .(9)الكرامـة منظمـة ذكرتـه مـا وفـ  اإلنسـان، حقـوق ومحايـة تعزيـز يف فعـال بـدور اضطلعها

 أعضـائها تعيـني وطريقـة اإلنسـان حلقـوق الوطنيـة اللجنـة إنشـاء عمليـة باسـتعراض ُعمـان نظمـةامل هـذه
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 توصــية ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ منظمــة وقــدمت .(١٠)بــاريس مبــادئ مــع مواءمتهــا أجــل مــن وواليتهــا
 .(١١)ةمماثل
 مبتابعـــة ختـــتص عامـــة مديريـــة إنشـــاء عــن ُعمـــان يف اإلنســـان حلقـــوق الوطنيـــة اللجنـــة وأبلغــت -8

 بالبشـــر االجتـــار ملكافحـــة الوطنيـــة اللجنـــة إنشـــاء إىل أيضـــاً  وأشـــارت .(١2)املعـــوقني األشـــخاص شـــؤون
 املســائل بشــأن والوطنيــة احملليــة الســلطات توعيــة عــن فضــل اجلمهــور، لتوعيــة بــرام  بتنظــيم وأوصــت
 .(١٣)الصلة ذات والقوانني بالبشر االجتار مبكافحة املتعلقة

  
           اإلنسان حقوق آليات مع التعاون -باء   

   الخاصة اإل راءات مع التعاون  
 دعــــوة بتوجيــــه ُعمــــان اإلنســــان حلقــــوق الدوليــــة اخلدمــــة منظمــــةو  1 املشــــرتكة الورقــــة أوصــــت -9

 الـرأي حبريـة املعـي اخلـاص املقـرر سـيما وال املتحـدة، لألمـم التابعـة اخلاصة اإلجراءات مجيع إىل دائمة
 .(١4)اإلنسان حقوق عن املدافعني حبالة املعي اخلاص واملقرر والتعبري

  
 الووودولي القوووانون مراعووواة موووع اإلنسوووان بحقووووق المتعلقوووة الدوليوووة االلت اموووات تنفيووو  - ي   

      التطبيق الوا ب اإلنساني
         التميي  وعدم المساواة  -1 

 الــدوري االســتعراض أثنــاء ُعمــان قبلتهــا توصــية إىل ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ منظمــة أشــارت -١٠
 ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى للقضــاء إضــافية تــدابري اختــاذ" بشــأن 2٠١١ عــا  يف األول الشــامل
 مــن 17 املــادة أن املنظمــة وذكــرت .(١٥)"الدولــة مؤسســات مجيــع يف مشــاركتها وتعزيــز هبــا والرقــي املــرأة

 ذلـــك يف بيـــنهم متييـــز وال القـــانون، أمـــا  سواســـية مجـــيعهم املـــواطنني أن علـــى تـــنص األساســـي النظـــا 
 يتعلــــ  فيمــــا واملمارســــة، القــــانون حيــــ  مــــن ،التمييــــز تواجــــه تــــزال ال املــــرأة أن بيــــد اجلــــنس، بســــبب
 الشــعو  مجعيــة أعربــت وقــد .(١6)الطفــل علــى القانونيــة والواليــة األطفــال وحضــانة واإلرث بــالطلق
 بعـــ  اختــذت الســـلطات أن ‘ووتــ  رايـــتس هيــوم ن‘ منظمــة وأضـــافت .(١7)مماثــل قلـــ  عــن املهــددة
 بعـ  يف الكـايف بالقـدر بعيـداً  شـوطاً  تقطـع مل هـالكن املـرأة ضـد للتمييـز تصـديال أجـل من اخلطوات
 .(١8)التغيريات

 مــــن والبنـــات النســـاء ضــــد التمييـــز بإهنـــاء ُعمــــان ‘ووتـــ  راتـــيس هيــــوم ن‘ منظمـــة وأوصـــت -١١
 .(١9)ةللتفاقي وفقاً  واملمارسة القانون حي 
 املثليــــات جمموعــــة إىل االنتمــــاء جتــــرم أن اإلنســــان حلقــــوق الدوليــــة اخلدمــــة منظمــــة وذكــــرت -١2

 املخـاطر فيـه تفاقمـت جـواً  خلـ  قـد ككـل اجلنسـانية اهلويـة ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثليني
 عــن املــدافعني بــدور تعــرتف بــأن ُعمــان املنظمــة وأوصــت. باملســاواة هــؤالء متتــع عــن املــدافعني علــى
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 اجلماعـات حقـوق عـن الـدفاع يف اجلنسـانية اهلويـة ومغـايري اجلنسـي امليـل ومزدوجـي واملثليني املثليات
 .(2٠)ةاجلنسي املثلية جترم لغاءإل خطوات اختاذ إىل فوراً  تبادر أنو  ميثلوهنا اليت

 
 الشخصي وأمن  والحرية الحياة في الفرد حق -٢ 

 متهيـــداً  اإلعـــدا  لعقوبـــة فـــوري وقـــ  بتنفيـــذ ُعمـــان ‘ووتـــ  رايـــتس هيـــوم ن‘ منظمـــة أوصـــت -١٣
 .(2١)إللغائها

 اجمللــــس أمــــا  ظمــــتنُ  الــــيت االحتجاجــــات خــــلل هلــــا تبــــني بأنــــه الكرامــــة منظمــــة وأفــــادت -١4
 مفرطـاً  اسـتخداماً  القـوة اسـتخدا  جـرى أنـه 2٠١١ عـا  يف ومسـق  صـحار مـن كل يف االستشاري

 2٠١١ مـــايو/أيـــار شـــهر يف القـــب  أُلقـــي هبأنـــ أيضـــاً  وأفـــادت. بعنـــ  املتظـــاهرين لتفريـــ  مـــربر وبـــل
 الحــ  وقــت يف بعضــهم جــزاحتُ  قــدو  ســلمية، مظــاهرات يف مشــاركتهم خــلل أشــخاص ١٠7 علــى

 عـــن حتـــدثت كثـــرية تقـــارير أن األمـــامي الـــدفاع خـــ  منظمـــة وأضـــافت .(22)انفراديـــاً  حبســـاً  فُحبســـوا
 عــن أُفــر  احلــاالت، مــن كثــري ويف. واحتجــا  قــب  إلقــاء لعميــات األمنيــة الــدوائر أو الشــرطة ممارســة

 أولئــــك ُحــــبس األحيــــان، بعــــ  ويف. إلــــيهم هتــــم توجيــــه دون وذلــــك علــــيهم املقبــــوض األشــــخاص
 رفضــــت أو القانونيــــة، املســــاعدة علــــى احلصــــول إمكانيــــة مــــن رمــــواحُ  أو انفراديــــاً  حبســــاً  األشــــخاص
 خــــ  منظمــــة ذكرتــــه املــــ وفقــــاً  االحتجــــا ، مكــــان كشــــ  أو علــــيهم بــــالقب  االعــــرتاف الســــلطات

 اخلدمـــة منظمـــةو  ‘ووتـــ  رايـــتس هيـــوم ن‘ ومنظمـــة ١ املشـــرتكة الورقـــة وأعربـــت .(2٣)األمـــامي الـــدفاع
 .(24)ةمماثل قل  أوجه عن اإلنسان حلقوق الدولية
 دوليـــــاً  املقبولـــــة املعـــــايري مـــــع تتماشـــــى إجـــــراءات بتطبيـــــ  ُعمـــــان الكرامـــــة منظمـــــة وأوصـــــت -١٥
 ســـيما وال التعســفيني، واالحتجــا  القــب  إللقــاء حـــد وضــعبو  املظــاهرات  يف بــالتحك م يتعلــ  فيمــا
 الــيت للمبــادئ وفقــاً  قــانوين إطــار وضــعوب  انفــرادي حــبس شــكل يف أو ســرياً  االحتجــا  يكــون عنــدما
 ارتكـا  عـن املسـؤولني الدولـة مـوففي إلفـلت والتصـدي األساسـية  واحلريات احلقوق احرتا  تكفل

 الورقـة وقـدمت. (2٥)ياللضـحا كـاف   تعـوي  وتقـدم العقـا  مـن اإلنسـان حلقـوق جسيمة انتهاكات
 الدوليـــة اخلدمـــة منظمــةو  ‘ووتـــ  رايــتس هيـــوم ن‘ ومنظمـــة األمــامي الـــدفاع خــ  ومنظمـــة 1 املشــرتكة
 مســتقلةو  حمايــدة آليــة بإنشــاء ُعمــان ١ املشــرتكة الورقــة وأوصــت. (26)مماثلــة توصــيات اإلنســان حلقــوق

 تعزيـــزبو  الســـلميني  املتظـــاهرين ضـــد املفـــرط للعنـــ  الدولـــة اســـتخدا  مكافحـــة أجـــل مـــن للشـــكاوى
 انتهاكـات رصـد وعلـى املـدين اجملتمـع مـع العمـل علـى ُعمـان يف اإلنسـان حلقـوق الوطنية اللجنة قدرة

 .(27)االنتهاكات هذه حدوث عند انتصاف سبل وتوفري اإلنسان حقوق
 .  (28)الدويل للقانون وفقاً  للتعذيب تعري  بوضع ُعمان الكرامة منظمة وأوصت -١6
 معاقبـــــة أن إىل لألطفـــــال البدنيـــــة العقوبـــــة أشـــــكال مجيـــــع إلهنـــــاء العامليـــــة املبـــــادرة وأشـــــارت -١7

 حقــــــوق جلنــــــة عــــــن الصــــــادرة املتكــــــررة التوصــــــيات رغــــــم ُعمــــــان يف مشــــــروع أمــــــر بــــــدنياً  األطفــــــال
 يف ُعمـــانب املتعلـــ  األول الشـــامل الـــدوري االســـتعراض أن العامليـــة املبـــادرة والحظـــت. حبظرهـــا الطفـــل
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 قِبــــل البلــــد لكــــنو  البدنيــــة العقوبــــة حظــــر إىل حتديــــداً  هاتــــدعو  توصــــية أي فيــــه تقــــد  مل 2٠١١ عـــا 
ـــة التشـــريعات بتعزيـــز توصـــيات ـــة ذلـــك يف مبـــا اإلنســـان، حلقـــوق الدوليـــة املعـــايري ضـــوء يف احمللي  اتفاقي
 العقوبـــــة حتظـــــر تشـــــريعات بســـــن التـــــزا  األطـــــراف الـــــدول علـــــى مبوجبهـــــا يقـــــع الـــــيت الطفـــــل حقـــــوق
 االســتعراض خــلل ُعمــان إىل حمــددة توصــية تقــدم يف أملهــا عــن العامليــة املبــادرة وأعربــت .(29)ةالبدنيــ

 مجيــــع بوضـــوح حيظــــر تشـــريع اعتمـــاد فيهــــا إليهـــا يُطلــــب 2٠١٥ عـــا  يف هبـــا املتعلــــ  الثـــاين الـــدوري
   .(٣٠)املنزل ذلك يف مبا ،األماكن مجيع يف ألطفالل البدنية العقوبة أشكال

 
   القانون وسيادة العقاب، م  اإلفالت مسألة ذلك في بما العدل، إقامة -٣ 

 التنفيذيــة ةالســلط لســيطرة ُيضــع بــل مســتقل قضــاء وجــود عــد  إن" الكرامــة" منظمــة قالــت -١8
 وأوصــــت. القـــانون ســــيادة يقـــوض أمــــر هـــو معارضــــة أي لقمـــع أداةكــــ متزايـــد حنــــو علـــى ســـتخد ويُ 

 يتمتـــع للقضـــاء أعلـــى جملـــس إنشـــاء ذلـــك يف مبـــا تـــا ،ال ســـتقللاالب القضـــائية الســـلطة متتـــع بضـــمان
 .  (٣١)التنفيذية السلطة إ اء باحلياد
 األحــداث مســاءلة قــانون وجــود رغــم إنــه ُعمــان يف اإلنســان حلقــوق الوطنيــة اللجنــة وقالــت -١9
 وطلبــــت ُعمـــان مـــن ختلفــــةامل حنـــاءاأل يف لألحـــداث مراكـــز بإنشــــاء توصـــي فإهنـــا ،٣٠/2٠٠8 رقـــم

ــــــى كلــــــي بشــــــكل تركــــــز متخصصــــــة حمــــــاكم إنشــــــاء  األحــــــداث يرتكبهــــــا الــــــيت األفعــــــال قضــــــايا عل
 .  (٣2)غريها دون

 
 األسرية والحياة ال واج في الحق -4 

 مـــن املتزوجـــة املـــرأة تعـــرض علـــى الضـــوء ُعمـــان يف اإلنســـان حلقـــوق الوطنيـــة اللجنـــة ســـلطت -2٠
 يـةُعمانال اجلنسـية علـى للحصـول مـؤهلني أوالدهـا يعتـرب ال إذ واإلجحـاف للتمييز عماين غري شخص
 يتعـــني بينمـــا أنـــه أيضــاً  اللجنـــة وأوضـــحت. منهـــا محيــرمه الـــذي (٣4/2٠١4) اجلنســـية قـــانونل وفقــاً 
 واألوالد للــزو  ســم يُ  ال ،قــانوين بشــكل بــاالعرتاف الــزوا  ليحظــى تصــري  استصــدار بعمليــة املــرور

 اللجنـة وطلبـت. املفعـول سـاري عمـل وتصـري  عمـل علـى احلصـول حال يف إذا إال البلد يف باإلقامة
ـــة  يف الصـــادر اجلنســـية قـــانون مـــن 2٠و (2)١8و 4 املـــواد تنقـــي  ُعمـــان يف اإلنســـان حلقـــوق الوطني

 منظمــة أوصــت ،نفســها املســألة وخبصــوص. (٣٣)حتديــداً  الشــاغل ذاهلــ حــد وضــع رضلغــ 2٠١4  عــا
   .(٣4)بالرجل سوةأُ  أطفاهلا إىل جنسيتها نقل للمرأة جتيز بأن ُعمان ‘ووت  رايتس هيوم ن‘

 
 التنقل حرية -5 

 لســـفرل اً حظـــر  فرضـــت قـــد يـــةُعمانال الســـلطات أن األمـــامي الـــدفاع خـــ  منظمـــة أوضـــحت -2١
 يف الطعـن إمكانيـة إتاحـة دون أو قضـائي حكـم أي صـدور دون اإلنسـان حقـوق عـن املدافعني على
 مــن اإلنســان حقــوق عــن املـدافعني منــع إىل يبــدو فيمــا يهــدف احلظـر هــذا نإ املنظمــة وقالــت. القـرار

 حلقــــوق الدوليــــة اخلدمــــة منظمــــة وأعربــــت. (٣٥)دوليــــة أحــــداث يف ُعمــــان يف الوضــــع عــــن التحــــد ث
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 ســـفرال حظـــر برفـــع ُعمـــان األمـــامي الـــدفاع خـــ  منظمـــة وأوصـــت .(٣6)مماثلـــة شـــواغل عـــن اإلنســـان
 اإلنســـان حلقـــوق الدوليـــة اخلدمـــة منظمـــة وأوصـــت. (٣7)اإلنســـان حقـــوق عـــن املـــدافعني ضـــد الصـــادر
 األحـداث حضـور هلـم يتسـىن لكـي حبريـة اإلنسـان حقـوق عـن ملـدافعنيا سـفر إمكانيـة بضمان ُعمان

ـــــــة ـــــــات الشـــــــبكات إىل والوصـــــــول اإلنســـــــان حبقـــــــوق املتعلقـــــــة الدولي ـــــــة واآللي ـــــــة الدولي  حبقـــــــوق املعني
 .  (٣8)اإلنسان

 
 العاموة الحيواة فوي المشوارةة فوي والحوق ،السولمي والتجمع الجمعيات وتكوي  ،التعبير حرية -6 

 السياسية والحياة
 األول الشــامل الــدوري االســتعراض خــلل ُعمــان قبلتهــا توصــية إىل الكرامــة منظمــة أشــارت -22

 بينمــــا ،(٣9)"اجلمعيــــات وتكــــوين والتجمــــع التعبــــري حريــــة تعزيــــز" بشــــأن 2٠١١ عــــا  يف هبــــا املتعلــــ 
 القــانوين إطارهــا اســتعراض" بشــأن ُعمــان قبلتهــا توصــية إىل ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ منظمــة أشــارت
 احلريـــات هـــذه أن "الكرامـــة" منظمـــة وذكـــرت .(4٠)"التعبـــري حلريـــة املشـــروعة املمارســـة حبمايـــة املتصـــل
 حنــو علــى حمــدودة فلــت قــد احلريــات هــذه وأن أيضــاً  يقي ــدها الــذي العمــاين القــانون مبوجــب مكفولــة
 اســــتثناءات أوردت قــــد الســــلطات أن" الكرامــــة" منظمــــة وأوضــــحت. (4١)2٠١١ عــــا  منــــذ متزايــــد
ــ اللــذين" القــومي األمــن"و" العــا  النظــا " بذريعــة متذرعــة احلريــات هــذه علــى عديــدة  تفســرياً  رانيفس 
 تُقي ــد الصــحافة حريــة أن الكرامــة منظمــة وأضــافت. (42)ســلمي احتجــا  أو نشــاط أي يشــمل واســعاً 
 مــن جــرائم عــن وباحلــدي  "الدولــة أمــن انتهــا "بـــ املتعلقــة احلــاالت يف ســيما وال قانونيــة، قيــود بعــدة
 بــني الكراهيــة نشــر" أو "املذهبيــة أو الدينيــة النعــرات إثــارة"و ،"األهليــة احلــر  علــى التحــري " قبيــل

ــــري حريــــة لقمــــع ســــتخد تُ  ،"الســــكان ــــا  يف املنظمــــة وذكــــرت .(4٣)املعارضــــني ومقاضــــاة التعب  أن اخلت
 منهجيـــة بصـــورة ســـتخد يُ  ،ئـــياجلزا قـــانونال يف مـــؤخراً  أدر  الـــذي ،"الدولـــة هيبـــة مـــن النيـــل" جتـــرم

 هــــؤالء فيهــــا يكــــون الــــيت احلــــاالت يشــــمل مــــا هــــوو  الســــلطات، ينتقــــد مــــن كــــل ومعاقبــــة إلســــكات
 رايــــــــتس هيــــــــوم ن‘ منظمــــــــة وأعربــــــــت .(44)ةاحلكومــــــــ داخــــــــل الفســــــــاد اســــــــتهجنوا قــــــــد األشــــــــخاص

 اإلنســـان حلقــوق الدوليــة اخلدمــة منظمـــةو  األمــامي الــدفاع خــ  ومنظمـــة ١ املشــرتكة والورقــة ‘ووتــ 
 .(4٥)ةمماثل شواغل عن املهد دة الشعو  ومجعية
 وإلغـــاء الدوليــة للمعـــايري وفقــاً  والتعبـــري الــرأي حريـــة بضــمان ُعمـــان الكرامــة منظمـــة وأوصــت -2٣

 رايــــــتس هيـــــوم ن‘ منظمـــــة وقـــــدمت. (46)احلكومـــــة ضــــــد الســـــلمي واالحتجـــــا  التعبـــــري حريـــــة جتـــــرم
 .  (47)ةمماثل توصيات األمامي الدفاع خ  ومنظمة ١ املشرتكة والورقة ‘ووت 
 املــواطنني حبقــوق يعــرتف الدســتور أن" الكرامــة" منظمــة ذكــرت التجمــع، حبريــة يتعلــ  وفيمــا -24
 مــن كــل معاقبــة علــى يــنص اجلزائــي القــانون أن أيضــاً  وذكــرت ."نالقــانو  حــدود ضــمن" التجمــع يف
 بتهمـــــة ســـــنة إىل تصـــــل ملـــــدة بالســـــجن أشـــــخاص عشـــــرة مـــــن أكثـــــر مـــــن مؤلـــــ  جتمهـــــر يف شـــــرت ا
 لقمـــع ســـتخد يُ  مـــا كثـــرياً  اجلزائـــي القـــانون بـــأن الكرامـــة منظمـــة وأفـــادت". العـــا  بالنظـــا  اإلخـــلل"

 عـــا  حمـــل يف األشــخاص مـــن جلمـــع اجتمــاع كـــل حيظـــر العمليــة، املمارســـة ويف الســـلمية، املظــاهرات
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 الشـعو  ومجعيـة ‘ووتـ  رايـتس هيـوم ن‘ ومنظمـة 1 املشـرتكة الورقـة وأعربـت .(48)"قانوين غري" ويعترب
 .(49)مماثلة شواغل عن املهد دة
 طريــ  عــن فعــال بشــكل الســلمي التجمــع يف احلــ  بضــمان ُعمــان الكرامــة منظمــة وأوصــت -2٥

ــــي القــــانون تعــــديل ــــتس هيــــوم ن‘ ومنظمــــة 1 املشــــرتكة الورقــــة وقــــدمت .(٥٠)اجلزائ  توصــــية ‘ووتــــ  راي
 التجمــع حريــة بشــأن املمارســات أفضــل باعتمــاد ُعمــان أيضــاً  ١ املشــرتكة الورقــة وأوصــت. (٥١)مماثلــة

 وتكـــــوين الســــلمي التجمـــــع حريــــة يف بـــــاحل  املعــــي اخلـــــاص املقــــرر طرحـــــه مــــا حنـــــو علــــى الســــلمي،
 علــى احلصــول مــن بــدالً  باإلخطــار االكتفــاء إىل دعــا حيــ  (2٠١2) الســنوي تقريــره يف اجلمعيــات

   .(٥2)بالتجمع صري  إذن
 علـى يـنص الدسـتور أن إىل" الكرامـة" منظمـة أشـارت اجلمعيـات، تكـوين حبريـة يتعلـ  وفيما -26
 ظــرحتُ  وعليــه  "مشــروعة أهــداف" لديــه مــن علــى احلــ  هــذا قصــري لكنــهو  اجلمعيــات تكــوين يف احلــ 

 القـــانون أن األمـــامي الـــدفاع خـــ  منظمـــة وذكـــرت. (٥٣)"اجملتمـــع لنظـــا  معاديـــة" تعتـــرب الـــيت األنشـــطة
 ورعايــــة ،األيتــــا  رعايــــة وهــــي فيهــــا تعمــــل بــــأن للجمعيــــات ُيســــم  مواضــــيعية جمــــاالت مخســــة حــــدد
 بــأن املنظمــة هــذه وأفــادت. املعــوقني ورعايــة ،املســنني ورعايــة ،النســائية واخلــدمات ،والطفولــة األمومــة
 مينـــع قـــانونال أن الكرامـــة منظمـــة وأضـــافت .(٥4)بالسياســـة االشـــتغال اجلمعيـــات علـــى حيظـــر القـــانون

 أو أخـــرى مجعيـــات إىل املســـاعدة تقـــدم مـــن أو األجنبيـــة البلـــدان مـــع علقـــات إقامـــة مـــن اجلمعيـــات
 الــيت ،االجتماعيــة التنميــة ولــو ارة. اإلدارة مــن مســب  تــرخيص علــى احلصــول دون مهرجانــات تنظــيم
 إىل حاجــــة غــــري يف اجملتمــــع" كــــان إذا اجلمعيــــة شــــهر رفــــ  حــــ  ،اجلمعيــــات عمــــل متابعــــة تتــــوىل

 إذا أو املطلــو  النشــاط جمــال يف اجملتمــع حاجــة تســد أخــرى مجعيــات أو مجعيــة لوجــود أو خــدماهتا
ــــة أمــــن مــــع يتفــــ  ال تأسيســــها كــــان  ،"الــــو ارة تقــــدرها أخــــرى أســــبا  ةأليــــ أو مصــــلحتها أو الدول
   .(٥٥)الكرامة منظمة ذكرته ملا وفقاً  الرف ، قرار يف قضائياً  الطعن ميكن وال
 تكوينهــــا ذلــــك يف مبــــا اجلمعيــــات، تكــــوين حريــــة بضــــمان ُعمــــان الكرامــــة منظمــــة وأوصــــت -27

 خـــ  منظمـــة وأوصـــت .(٥6)الدوليـــة للمعـــايري وفقـــاً و  احلكومـــة، مـــن تـــدخل دون سياســـية، ألهـــداف
 منظمـات وتشـغيل إنشـاء لضـمان اجلمعيـات تـنظ م الـيت التشـريعات باسـتعراض ُعمان األمامي الدفاع
ـــة املـــدين اجملتمـــع ـــة مصـــادر مـــن التمويـــل علـــى احلصـــول يف حقهـــا ذلـــك يف مبـــا ،واســـتقللية حبري  حملي
 ورفــع األهليــة اجلمعيــات قــانون بتعــديل ُعمــان ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ منظمــة وأوصــت .(٥7)وأجنبيــة
 منظمـــات مـــن وغريهـــا اإلنســـان، حقـــوق ومجاعـــات املعارضـــة، السياســـية األحـــزا  متنـــع الـــيت القيـــود
 حلقـــوق الوطنيــة املنظمــة وأوصــت .(٥8)قانونيــة بصــورة البلـــد يف تعمــل أن مــن املســتقلة املــدين اجملتمــع
 اجلزائــــي والقــــانون األهليــــة اجلمعيــــات وقــــانون والنشــــر املطبوعــــات قــــانون بتنقــــي  ُعمــــان يف اإلنســــان
. الصــلة ذات الدوليــة اإلنســان حقــوق مبعــايري لتقيــدا أجــل مــن التجمــع حبريــة املتعلقــة املســائل بشــأن

 مـــن املقدمــة التوصــيات األهليــة اجلمعيــات قــانون تنقــي  عنــد االعتبــار يف تأخــذ بــأن أيضــاً  وأوصــت
 .(٥9)منهم كل والية مع متاشياً  املعنيني اخلاصني املقررين
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 بـــأن األمـــامي الـــدفاع خـــ  منظمـــة أفـــادت اإلنســـان، حقـــوق عـــن باملـــدافعني يتعلـــ  وفيمـــا -28
ـــ إذ هـــؤالء، إلســـكات  تســـتخد   الـــيت الرئيســـية األدوات إحـــدى يشـــك ل القضـــائي النظـــا   إلـــيهم هتوج 
 بالنظـــا  اإلخـــلل أو ،الدولـــة هيبـــة مـــن والنيـــل ،الســـلطات وإهانـــة القـــانوين، غـــري التجمـــع منهـــا هتـــم
 شـبكة علـى عنهـا عـر أُ  آراء أو بتعليقـات صـلة الـتهم هلـذه يكـون احلـاالت، من كثري يفو  .(6٠)العا 

 قــانون إطــار يف وتــدر  االجتمــاعي، التواصــل شــبكات علــى أو إلكرتونيــة مــدونات يف إمــا اإلنرتنــت،
 الكرامــة منظمـة وأضــافت .(6١)املنظمـة ذكرتــه مـا وفـ  ،2٠١١ لعــا  املعلومـات تقنيــة جـرائم مكافحـة

 فـل يف انفـرادي حـبس يف حيتجـزون مـا عـادة علـيهم، القـب  بعـد ،اإلنسـان حقوق عن املدافعني أن
 أو مبحـــا    االتصــال يف هـــؤالء حــ  بتاتـــاً  حُيــرت   وال ومهينـــة، إنســانية غـــري بأهنــا شـــهود وصــفها أوضــاع
 املعـي اخلـاص املقـرر هبـم التقـى الـذين اإلنسـان حقـوق عـن املـدافعون تعـرض وقـد. (62)األقار  بأحد
 لبلــد،ا إىل  يارتــه بعــد شــديدة يــةانتقام ألعمــال اجلمعيــات وتكــوين الســلمي التجمــع حريــة يف بــاحل 
 اخلدمــــة منظمــــةو  ‘ووتــــ  رايــــتس هيــــوم ن‘ منظمــــة وأعربــــت .(6٣)الكرامــــة منظمــــة ذكرتــــه مــــا حبســــب
 .(64)مماثلة قل  أوجه عن اإلنسان حلقوق الدولية
 عـن املـدافعني تسـتهدف الـيت يـةاالنتقام ألعمـالل حـد بوضـع ُعمان الكرامة منظمة وأوصت -29

 أنشــــطة يف مشــــاركتهم بســــبب جــــزوااحتُ  الــــذين األشــــخاص مجيــــع ســــراح وبــــإطلق اإلنســــان حقــــوق
 اخلدمــة منظمــةو  ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ ومنظمــة األمــامي الــدفاع خــ  منظمــة وقــدمت. (6٥)ســلمية
ــــدفاع خــــ  منظمــــة وأوضــــحت .(66)مماثلــــة توصــــيات اإلنســــان حلقــــوق الدوليــــة  ومنظمــــة األمــــامي ال

 يف أصـــدر قـــد ُعمـــان ســـلطان أن اإلنســـان حلقـــوق الدوليـــة اخلدمـــة ومنظمـــة ‘ووتـــ  رايـــتس هيـــوم ن‘
 .(67)القـــانون مبوجـــب مقاضـــاهتم جـــرت قـــد كانـــت الـــذين احلكومـــة منتقـــدي عـــن عفـــواً  2٠١٣ عـــا 
 أمـــراً  كـــان وإن املـــدانني األشـــخاص ســـبيل إخـــلء أن اإلنســـان حلقـــوق الدوليـــة اخلدمـــة منظمـــة ورأت

 مـيحي وال األوىل، احملاكمـات بـبطلن إقـرار فيـه لـيس العفـو لسـلطة التعسـفي االستخدا  فإن مشجِّعاً 
   .(68)ناإلنسا حقوق عن املدافعني ضد االنتهاكات هذه مثل تكرار من
 يف اجلنســــــية قــــــانون علــــــى دخلــــــتأُ  الــــــيت التعــــــديلت أن إىل" الكرامــــــة" منظمــــــة وأشــــــارت -٣٠
 صـــورة إىل يســـيء مـــواطن أي عـــن يـــةُعمانال اجلنســـية إســـقاط جتيـــز أحكـــا ب جـــاءت قـــد 2٠١4 عـــا 

 يف خشــــية وهنــــا  .(69)"يــــةدول منظمــــات" مــــع التعــــاون طريــــ  عــــن ذلــــك يف مبــــا اخلــــار ، يف الدولــــة
 عـــن املـــدافعني مـــن للنتقــا  األحكـــا  ذههلـــ الســلطات اســـتخدا  احتمـــال مــن املـــدين اجملتمـــع أوســاط
ـــة غـــري منظمـــات مـــع يتواصـــلون أو يعملـــون الـــذين اإلنســـان حقـــوق  املتحـــدة، األمـــم مـــع أو حكومي
 رايــــــتس هيــــــوم ن‘ ومنظمــــــة ١ املشــــــرتكة الورقــــــة وأعربــــــت .(7٠)ةالكرامــــــ منظمــــــة ذكــــــرت مــــــا حبســــــب
 أن مـن بـالقل  تشـعر أهنـا ‘ووتـ  رايـتس هيـوم ن‘ منظمـة وأضـافت .(7١)ةمماثلـ قلـ  أوجـه عـن ‘ووت 
 حــاالت نشــوء إىل تــؤدي أن لاحتمــا ومــن ،ةوفضفاضــ ةغامضــ اجلديــد اجلنســية قــانون صــيغة تكــون
   .(72)جنسية انعدا 
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 حـد ووضـع اجلنسـية قـانون مـن الـذكر اآلنفـة األحكـا  بإلغـاء ُعمـان الكرامة منظمة وأوصت -٣١
 وقــدمت .(7٣)داالنتقــا أشــكال مــن شــكل أي جلــم أجــل مــن اجلنســية إســقاط يف املتمثلــة للممارســة
   .(74)جنسية انعدا  حاالت نشوء جتنب أجل من مماثلة توصية ‘ووت  رايتس هيوم ن‘ منظمة

 
   ومؤاتية عادلة عمل بشروط التمتع وفي العمل في الحق -7 

 مشــــروع صـــياغة بصــــدد احلكومـــة أنبــــ ُعمـــان يف اإلنســــان حلقـــوق الوطنيــــة املنظمـــة أفـــادت -٣2
 يف )العـــاملني املنـــزليني العمــال حمنـــة وتنــاول إدرا  ضـــرورة علـــى وشــددت العمـــل بشــأن جديـــد قــانون
 الــو اري القــرار إىل ُعمــان يف اإلنســان حلقــوق الوطنيــة املنظمــة توأشــار . وأوضــاعهم املنزليــة( اخلدمــة
 حيتــا  قــرار وهــو املنــزليني، العمــال بشــأن اختاذهــا يتعــني الــيت اإلجــراءات يبــني الــذي ١/2٠١١ رقــم
   .(7٥)والتأييد التعزيز من مزيد إىل املعنية السلطات من
 قـــدمها الـــيت الوطنيـــة اإلحصـــاءات بـــأن ُعمـــان يف اإلنســـان حلقـــوق الوطنيـــة اللجنـــة وأفـــادت -٣٣
 القطــــاع يف العــــاملت لنســــاءل املئويــــة النســــبة أن إىل تشــــري 2٠١٣ عــــا  يف لإلحصــــاء الــــوطي املركــــز
 الوطنيــة اللجنــة وذكــرت .اخلــاص القطــاع يف 2٠.٥ مقابــل املائــة يف 4٥ بلغــت 2٠١٣ عــا  يف العــا 
 فـرص الواقـع يف توجـد هنـأو  العمـل، مكـان يف التمييـز مـن تعـاين ال املـرأة نأ ُعمان يف اإلنسان حلقوق
 نعــدا ال نتيجـة مرتكبــة متييـز بأفعـال تتعلــ  حـاالت تتلـ  مل أهنــا أيضـاً  اللجنـة وذكــرت .متكافئـة عمـل

   .(76)العمل مكان يف اجلنسني بني املساواة
 

 اإلعاقات وذو  األشخاص -8 
 الـــــوطي، التعليمـــــي النظـــــا  يف اخلاصـــــة االحتياجـــــات ذوي األطفـــــال بإدمـــــا  يتعلـــــ  فيمـــــا -٣4

 مــــــوففني وتــــــوفري تعليميــــــة أفرقــــــة بتشــــــكيل ُعمــــــان يف اإلنســــــان حلقــــــوق الوطنيــــــة اللجنــــــة نصــــــحت
ـــــزة ومرافـــــ  متخصصـــــني  بكامـــــل اخلاصـــــة االحتياجـــــات ذوي املعـــــوقني األطفـــــال متتـــــع لضـــــمان جمه 

   .(77)الدولية للمعايري وفقاً  التعليمية حقوقهم
 

     اللجوء وملتمسو والال ئون المها رون -9 
 الــدوري االســتعراض خــلل ُعمــان قبلتهــا توصــية إىل ‘ووتــ  رايــتس هيــوم ن‘ منظمــة أشــارت -٣٥

 لكنهــاو  .(78)املهــاجرين للعمــال أفضــل محايــة تــوفري بشــأن 2٠١١ عــا  يف هبــا املتعلــ  األول الشــامل
 دون مــن تغيـريه لــه جييـز وال عملــه بـر  مقيـداً  املهــاجر العامـل جيعــل ُعمـاينال الكفالــة نظـا  أن ذكـرت
 بقــدر حيظــون النســاء، مــن ومعظمهــم ن،ياملهــاجر  نياملنــزلي العمــال إن بــل  (79)موافقتــه علــى احلصــول

 مــن املنــزليني العمــال اســتبعاد علــى( ٣)2 املــادة يف صــراحة يــنص العمــل قــانون ألن احلمايــة مــن أقــل
 وثقـــت أهنـــا أيضـــاً  املنظمـــة وأوضـــحت .(8٠)‘ووتـــ  رايـــتس هيـــوم ن‘ منظمـــة ذكرتـــه مـــا حبســـب نطاقـــه

 وقــد .(8١)البلــد يف املنـا ل العمــال ضــد التوفيـ  ووكــاالت العمــل أصـحا  ارتكبهــا الــيت االنتهاكـات
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ــــة بقبــــول ُعمــــان صــــوتت  للعمــــال اللئــــ  العمــــل بشــــأن 2٠١١ لعــــا  الدوليــــة العمــــل منظمــــة اتفاقي
   .(82)‘ووت  رايتس هيوم ن‘ منظمة ذكرته ما حبسب بعد، عليها تصدق مل لكنهاو  املنزليني
 للعامـــل يتســـىن لكـــي الكفالـــة نظـــا  بإلغـــاء ُعمـــان ‘ووتـــ  رايـــتس هيـــوم ن‘ منظمـــة أوصـــتو  -٣6

 قــــانوين  بوضــــع التمتــــع أو موافقتــــه علــــى احلصــــول اشــــرتاط دون تركــــه أو عملــــه ر  تغيــــري املهــــاجر
 اتفاقيـــة مـــع متشـــياً  املنـــزليني لعمـــالا يشـــمل كـــيل العمـــل قـــانون يكفلهـــا الـــيت احلمايـــة نطـــاق توســـيعبو 

ـــة العمـــل منظمـــة ـــ  العمـــل بشـــأن الدولي ـــة وقـــد مت .(84)املنـــزليني للعمـــال اللئ ـــة اللجن  حلقـــوق الوطني
   .(8٥)مماثلة توصية ُعمان يف اإلنسان

 
   اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق -10 

 لقمـــــع اإلرهـــــا  مكافحـــــة تشـــــريعات اســـــتخدا  إ اء قلقهـــــا عـــــن الكرامـــــة منظمـــــة أعربـــــت -٣7
 يســعى مــن مقاضــاة إ اءو  ،عامليــاً  هبــا املعــرتف األساســية حقــوقهم ســلمياً  ميارســون الــذي األشــخاص

 بتعـــــديل ُعمـــــان اللجنـــــة وأوصـــــت .(86)دالبلـــــ يف احلظـــــر عليـــــه مفـــــروض سياســـــي حـــــز  إنشـــــاء إىل
   .(87)األساسية واحلريات العادلة احملاكمة ضمانات مع تتمشى لكي اإلرها  مكافحة تشريعات
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